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BIBLIOTEKREFORM 2014 - HØRING FROLAND KOMMUNE

Rådmannens forslag til vedtak:
Froland kommune slutter seg i all hovedsak til forslagene i den framlagte
Bibliotekreform 2014, med hovedsatsinger, strategier, økonomisk innsatsprogram og
de kommentarer som fremgår av saksfremstillingen. Vi er imidlertid avventende til en
eventuell konsolideringsprosess, og ønsker at det i denne blir rom for både lokale og
regionale samarbeidsløsninger.

Vedtak Kommunestyret - 26.04.2007:
Frp v/Oddvar Østreim foreslo:
Froland kommune ønsker ikke store endringer av blibliotekene.
Dersom Froland kommune skal ha et konsolidert bibliotek, må man ha minst 6-8
stillinger.
Økonomien i høringen er meget uklar.

Rådmannens forslag til vedtak ble mot 2 stemmer for Østreims forslag vedtatt med den
endring at siste setning skal lyde:
”Vi er imidlertid avventende til en eventuell konsolideringsprosess, og vil at det i
denne blir rom for både lokale og regionale samarbeidsløsninger.”
Vedlegg:
Høringsbrev
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2007/Horing-Bibliotekreform2014/1.html?id=440743
Lenke til Bibliotekreform 2014
del 1
http://www.abm-utvikling.no/publisert/ABM-skrift/2006/del1_web.pdf
og
del 2
http://www.abm-utvikling.no/publisert/ABM-skrift/2006/del2_web.pdf

Strategier og tiltak for målområde 1, 2 og 3 – utdrag fra Bibliotekreform 2014 del 1.
(T)
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Bakgrunn
Utdannings- og forskingsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet fastsatte i 2004 mandat for
utredning av et samlet bibliotekfelt. Mandatet for utredningen ble utformet i samsvar med St.meld. nr.
48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014. Utredningen ble utført av ABM-utvikling på oppdrag fra
de to departementene, og ”Bibliotekreform 2014” ble overlevert 25. september 2006. Kommunene er
en av høringsinstansene til utredningen, og har svarfrist 1. mai 2007. De tre viktigste elementene i den
foreslåtte bibliotekreformen er:
1. Felles nasjonale og digitale tjenester med mål å skape et digitalt Norgesbibliotek som gir alle
enkel tilgang til kunnskap og kultur.
2. Norgesbiblioteket – et nettverk av samhandlende bibliotek.
3. Kompetanseutvikling som gir bibliotekansatte bred og oppdatert kompetanse for å møte
morgendagens krav til bibliotektjenester.

Saksfremstilling
Føringer
I St. meld. nr. 17 (2006-2007) Et informasjonssamfunn for alle gis bibliotekene en viktig rolle i
regjeringens mål for at alle skal få tilgang til kunnskap og innsikt som gjør det mulig å delta i de
demokratiske prosessene. Tre områder prioriteres for å få til en vellykket politikk som gir digital
inkludering for flest mulig:
1. Tilgang til Internett, datautstyr og digitalt innhold.
2. Universelt utviklede tekniske løsninger tilpasset den enkeltes behov.
3. Tilstrekkelig digital kompetanse for å dekke framtidas e-borgeres behov.
Problemstillinger
Departementet ber om høringsuttalelser etter dette oppsette:
1. Generelle kommentarer
2. Kommentarer til de enkelte forslagene
3. Eventuelle andre kommentarer
Generelle kommentarer
Froland kommune er positiv til intensjonene som ligger i Bibliotekreform 2014. Bibliotekutredningen
presenterer en samlet plan for å bringe hele biblioteksektoren framover. Bibliotekene gis et
samfunnsansvar for å sikre befolkningen demokratisk rett til fri tilgang til ulike fysiske og digitale kilder,
informasjon og tilgang til oppdatert datautstyr, med kyndig veiledning i bruk av kilder. Bibliotekene
skal ha en viktig sosial funksjon som fysisk møteplass, kulturarena og læringsarena, og hele tida
videreutvikle denne. Grunnverdier som ytringsfrihet og kulturelt mangfold skal sikres.
Bibliotekreformen innebærer en prosess der målet er et samhandlende nettverk , et ”Norgesbibliotek”
der folke-, skole-, fag- og forskningsbibliotek til sammen utgjør et sømløst fysisk og digitalt
biblioteksystem.
Utredningen er framtidsrettet og setter fokus på en bibliotekutvikling som skal sikre at bibliotekene gir
tjenestetilbud av høy kvalitet til brukere uavhengig av bosted, utdanning og personlig økonomi. Det vil
være viktig at de økonomiske virkemidlene som nevnes i utredningen, utløses fra statlig hold etter
hvert som reformens foreslåtte tiltak iverksettes, og at disse vil bli rettet direkte mot biblioteksektoren.
Kommentarer til de enkelte forslagene
Strategi Tiltak
Bemerkning
1.1
Iverksette programmet
Realiseringen av Norsk Digitalt Bibliotek (NDB) er en viktig
Norsk digitalt bibliotek
forutsetning for den framtidige kunnskapsnasjonen Norge.
Ved å realisere NDB, vil biblioteksbrukere over hele Norge
kunne få like god kvalitativ tilgang til informasjon uavhengig
av bosted.
1.4
Utvikle verktøy og metoder Alle bibliotekstyper skal bidra til å styrke
for opplæring i
informasjonskompetansen hos befolkningen. Dette må
informasjons-kompetanse
forutsette at alle bibliotekansatte får kompetanseheving i
metoder som sørger for å kunne veilede brukere videre i
ferdigheten informasjonskompetanse.
1.5
Iverksette et program for
Froland kommune er positiv til at biblioteket fortsatt skal ha
litteraturformidling
litteraturformidling og lesestimulering som hovedområde for
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barn og voksne. I dag er litteratur i stor konkurranse med
andre medier, og bibliotekene er en viktig arena for å gi
tilgang og gjøre litteraturen kjent blant befolkningen.
2.1

Etablere sterkere og mer
kompetente folkebibliotek
gjennom en
konsolideringsprosess

2.1

Iverksette et program for
skolebibliotekutvikling

2.2

3.2

I følge Bibliotekreform 2014 skal et konsolidert
bibliotek ha minimum 6-8 årsverk fordelt på variert
bibliotekfaglig kompetanse. Å få til en slik løsning
mellom kommunenes folkebibliotek i Aust-Agder
vil være en utfordring blant annet på grunnlag av
bibliotekenes størrelse. I tillegg kommer
kommunenes eierskap overfor bibliotekene inn
som et aspekt. Froland kommune mener derfor at
det må være rom for utprøving av ulike lokale
og/eller regionale modeller av konsoliderte
bibliotekløsninger. En konsolideringsprosess bør
foregå på frivillig basis der eierkommunene prøver
å finne gode løsninger sammen. Det må også
være mulig å finne nye samarbeidsløsninger på
tvers av institusjons- og forvaltningsgrenser basert
på behovet i lokalsamfunnet. Hensikten må være
å styrke de lokale bibliotekenes rolle overfor
befolkningen – både møteplassen og
tjenestetilbudet.

Kommuner har et ansvar for å sette skolebiblioteket på
dagsordenen på den enkelte skole i forhold til
Kunnskapsløftet
(lesekompetanse/digitalkompetanse/informasjonskompetans
e) både for elever og bibliotekarer/lærere. Ved å iverksette et
program for skolebibliotekutvikling ut fra Bibliotekreform
2014, bør man også fokusere på hvordan planer for
skolebibliotekene kan utarbeides i kommuner i tillegg til
samarbeidsplaner mellom folke- og grunnskolebibliotek. Det
bør også arbeides med rammevilkårene til skolebiblioteket
(tidsressurs/mediaressurs) for å sikre lik tilgang til
informasjon og medier for alle elever.
Etablere et
Det er viktig at framtidas bibliotek tilpasses nye brukerbehov,
investeringsprogram for
nye bibliotekfunksjoner og ny teknologi. Biblioteket som
biblioteklokaler
fysisk møteplass er viktig for kommuner å ivareta. Biblioteket
er en ikke-komersiell arena der ulike aldersgrupper møtes
som likeverdige og samhandlende. Denne funksjonen er
viktig å styrke for framtidas bibliotek.
Etablere et
Kompetanseutviklingsprogrammet må være åpent for alle
kompetanseutviklingsprogra bibliotek og ikke forbeholdt bibliotekene som blir konsolidert
m for å styrke
etter ABM-utviklings modell.
Norgesbiblioteket og de
Generelt om kompetanse bør det sies at det er et viktig grep
konsoliderte enhetene
ABM-utvikling ønsker å gjøre for å gi alle bibliotek en faglig
kompetanseheving for å kunne gi like gode tjenester til
befolkningen uansett geografisk beliggenhet. God kvalitet på
tjenesten er avgjørende for utvikling av gode bibliotekstilbud,
og kan være en faktor for å opprettholde og videreutvikle
bosetting i distrikts-Norge.
I utviklingen av Norgesbiblioteket er kompetanseheving for
bibliotekansatte et av de sentrale punktene.

Eventuelt andre kommentarer:
Bibliotekreform 2014 må ta opp føringer fra Stortingsmelding nr 17 (2006-2007) Et
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informasjonssamfunn for alle og innarbeide disse i meldingen. Bibliotek vil bli en viktig arena for
realisering av e-Norge – både for å inkludere og forhindre et stort digitalt gap hos befolkningen.
Bibliotek gir også alle fysisk tilgang til datautstyr, Internett og digitalt innhold.
Det må følge økonomiske midler med for å realisere Bibliotekreform 2014.
Konklusjon:

Rådmannen anbefaler at Froland kommune i hovedsak slutter seg til den framlagte
Bibliotekreform 2014 med hovedsatsinger, strategier og økonomisk innsatsprogram.
Miljømessige konsekvenser
Målet med bibliotekmeldingen Bibliotekreform 2014 er å styrke bibliotek-Norge for å kunne yte bedre
tjenester til befolkningen. Målsetningene omfatter både tjenestetilbud av god kvalitativ art og
kompetanseheving i biblioteksektoren.
Økonomiske konsekvenser
Foreslåtte tiltak forutsetter ekstra statlige bevilgninger og økte prosjektmidler til ABM-utvikling. Det
ligger foreløpig ingen krav til kommunene om økt økonomisk innsats.
Administrative konsekvenser
Foreløpig ingen. Ved en eventuell konsolideringsprosess, vil man få en ny organisasjonsstruktur.

Rett utskrift:

Froland, 30.04.2007
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